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Alutaguse valla sümboolika konkursi tingimused

1. KONKURSI EESMÄRGID
1.1. Konkursi eesmärgiks on kujundada Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse
valla ja Tudulinna valla ühinemise teel moodustatud Alutaguse valla ametlik sümboolika –
vapp ja lipp.
2. KONKURSI TINGIMUSED
2.1. Konkursi korraldajaks on Alutaguse Vallavalitsus (kontaktisik: Lehti Targijainen, e-post:
lehti.targijainen@maetaguse.ee, tel 53055229).
2.2. Konkurss on avalik, osavõtumaksuta.
2.3. Konkurss kuulutatakse välja Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla,
Tudulinna valla ning Alutaguse valla veebilehtedel. Konkursi teavet levitatakse muudes info-,
meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.
2.4. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isikuna. Osaleja võib esitada mitu
konkursitööd.
2.5. Konkursil ei või osaleda hindamiskomisjoni liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt
seotud isikud, kes konkursi ettevalmistamise käigus on eelistatud olukorras ja/või kes võiksid
mõjutada konkursi raames tehtavaid otsuseid.
3. KONKURSITÖÖ
3.1. Konkursile tuleb esitada nii vapi kui lipu kavand.
3.2. Konkursile esitatava lipu kavandil tuleb välja tuua pikkuse-laiuse suhe. Selgituskirjas
tuleb välja tuua lipu normaalmõõtmed.
3.3. Esitatav sümboolika peab vastama heraldika reeglitele, vt
https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded
3.4. Konkursile esitatava vapi ja lipu kavandamisel tuleb silmas pidada alljärgnevat:
3.4.1. Sümboli loomisel on lubatud kasutada vaid heraldilisi värvusi. Heraldilised värvused
on emailvärvid (punane, sinine, must, roheline ja violetne) ja metallivärvid (kuldne,
hõbedane). Heraldilised värvused on puhtad ja kirkad, nende toone ei eristata;
3.4.2. Vapil võib kulla asendusvärvusena kasutada kollast, hõbeda asendusvärvusena valget.
Lipul tuleb asendusvärvust kasutada igal juhul;
3.4.3. Sümbolil võib kasutada kuni kolme värvust. Värvuste valik peab olema põhjendatud;

3.4.4. Emailvärvi ei saa asetada emailvärvi peale ega kõrvale. Metallivärvi ei saa asetada teise
metallivärvi peale või kõrvale; vapil ja lipul kasutatakse tavapäraseid heraldilisi sümboleid.
Tähed, numbrid või tekstid ei ole heraldilised sümbolid;
3.4.5. Sümbolil paiknevad kujundid peavad olema võimalikult suured ja täitma hästi neile
varutud pinna. Kujundid on tasapinnalised, reljeefsust ja perspektiivi tähistavat varjutust ega
viirutust ei kasutata. Kujundite puhul on oluline äratuntavus, loomutruudus ei ole nõutav;
3.4.6. Heraldilised tunnused peavad olema hõlpsasti arusaadavad ja meeldejäävad, sisaldama
vaid kõige olulisemat. Vapil või lipul kasutatakse tavapäraselt vaid üht põhikujundit;
3.4.7. Üht asja või mõistet ei või sümboliseerida kahe või enama kujundiga;
3.4.8. Kujundite valik peab olema selline, et sümbolit oleks võimalik taastada ka kujundite
kirjelduse põhjal, ilma pildimaterjalita. Kujund peab olema objekti üldesindaja, mitte
kujutama konkreetset, individualiseeritud objekti.
3.4.9. Konkursile esitatud kavandid võivad sisaldada seni kasutusel olnud elemente Alajõe
valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla sümboolikast
4. KONKURSITÖÖ ESITAMINE
4.1. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 18.12.2017 kell 12.00.
4.2. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel aadressile: Iisaku Vallavalitsus, Tartu mnt
56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, märksõnaks „Alutaguse valla sümboolika konkurss“.
4.3. Konkursile saabunud materjalidega kinnine ümbrik registreeritakse ning ümbrikule
märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
4.4. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö materjalid esitada kinnises ümbrikus,
mille sees on kinnine ümbrik konkursil osaleja andmete kohta. Konkursi materjalid ja
ümbrikud varustada märksõnaga, millega osaleja esineb konkursil. Ümbriku osaleja
andmetega avab hindamiskomisjon peale konkursi tulemuste kinnitamist.
4.5. Konkursitöö esitatakse A4 formaadis paberil (vapi- ja lipukavand eraldi lehel) ning
elektroonilisel infokandjal pdf-failidena (CD või DVD või mälupulk või muu üldlevinud
infokandja).
4.6. Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:
4.6.1. vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);
4.6.2. vapi ja lipu kavand mustvalgena (vapp ja lipp eraldi lehel);
4.6.3. vapi kasutamise eskiislahendust kirjaplangil, majasildil ja visiitkaardil;
4.6.4. kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna
eripäraga arvestamise kohta (kuni üks A4 lehekülg);
4.6.5. konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavad ja illustratiivseid materjale sümboolika
kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.
5. HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE
5.1. Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse viie ühinenud omavalitsuse
veebilehtedel ning Alutaguse valla veebilehel.

5.2. Konkursile esitatud kavandeid hindab 7-liikmeline komisjon, mille määrab Alutaguse
Vallavalitsus.
5.3. Komisjonil on õigus kaasata eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust. Eksperdil on
õigus osa võtta hindamiskomisjoni nõupidamistest.
5.4. Kõik komisjoni liikmed hindavad lipu ja vapikavandeid 10 punkti süsteemis, hinnangute
alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida (see tähendab, et kõrgeima hinnangu
võivad saada lipu ja vapi kavandid erinevatelt esitajatelt).
5.5. Komisjon esitab väljavalitud kavandi Riigikantseleile arvamuse saamiseks.
5.6. Konkursi tulemused kinnitab Alutaguse Vallavolikogu.
5.7. Konkursi tulemused koos võitjate nimedega avaldatakse ühinenud omavalitsuste ja
Alutaguse valla veebilehtedel pärast konkursi tulemuste selgumist.
6. AUHINNAFOND
6.1. Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele.
Auhinnafondi summad maksustatakse Eesti Vabariigis kehtivate riiklike maksudega, mille
tasub korraldaja.
6.2. Komisjon võib auhinnafondi eeldatava tasemega kavandite puudumisel konkursi
luhtunuks tunnistada ja jätta auhinnad välja andmata.
6.3. Auhinnad makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul peale konkursi võitja
avalikustamist.
6.4. Konkursitöid autoritele ei tagastata.
6.5. Konkursi korraldajal on õigus avalikustada konkursile esitatud töö sisu, näidates ära töö
autori nime. Juhul kui autor ei soovi oma nime avaldamist mittevõidutöö juures, peab ta
sellest märgusõnaga kinnises ümbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures sõnaselgelt
teada andma.
6.6. Konkursi võitnud töö omand ja autori varalised õigused lähevad täies mahus
konkursikorraldajale üle tähtajatult konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Konkursi
võitnud autoriga sõlmib korraldaja vastavasisulise lepingu hiljemalt ühe kuu jooksul konkursi
tulemuste avalikustamisest. Autoriõiguse tasu sisaldub auhinnafondis.

